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 مجاليات البنية اإليقاعية يف القرآن الكريم

 دراسة يف اجلزء األخري من سورة مريم

 املهدي إبراهيم الغويلد. 

يطلققمصطلققطلغصاعيوققادصبيققزافصاققوصثققالكصاؿققزبنصسصال ل ققاخصبث اصققمصصص
ال ل ققاخصسصاؾ ققوصبثهسيداققاصفااققوصالاااتققةصيضققاأاخصثقق ف ص  ص طقق ازصصصصص

بيجظزضصالبدضصطنص طالقصطلطلغصاعيوقادصطقاصالوقز  صصصص.صث غت اخصب صهاخصط دزة
صبل قنصلقهصعق إاص  صصصص.ذلكصأل صهذاصامللطلغصعزنص طالقوصعلىصاللظقنصاملهصقتو صص

باعيوادصطقنصصص:أو صساءصسصلضا صالدزتص؛ال اللةصاملدش تةصأضت ه صاملهقكصكجلفا
 يوادصاللظنصبالغ اءصبههص  صيهقاصاألؿا صبيبت ااصبالهقتقاصاؿقاأزصاللقلةصبيوقا صصصصص
طزيمصُطهّقاصطذلوص،صبالهاقاصالذ صي وزصالزطىصبيوا صمسدحصبقاصاملطزصبههصعق ةصص

ص.(1)أزصال باتصبقداصببقهعاضزاوصاألرضص ذاصباوصبيوا صمسدحصؿها

عققنصصضطقنصهقذاصن  ققاص  صإجدقزنصعلقىص  صاعطققالقصاالصقطالط صالصخيقزصصصصصص
ط له صاملهاضدةصاللغهيةصأاعطالقصع هطاصي برصطه صبقهدص دزصالغق ءص بصالفدقوص،صصص

أقذذاصااإقحص صقهاخصالغ قاءصؼق زص يواعقاص،صصصصصصصص؛ بصطاصؼ دوصاألصهاخصطقنصثطزيتقةصص
بلو صاذقزصفبرا صهقذاصصصص.أ ذلكصال اخصالوز  صهلاص دزهاصاللهث صامل دزصسصال فهظ

بههصطاصعقزنصااملهصقتوىصاـارستقةص بصسصصصصص.اعطالقصعلىصالغدزصسص بساإوصبقهاأتو

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
صاؾاطدةصاألمسزية.ص
ص208-204.صصصطافةصبقاص.8فل صص.اريبخص.ط.صفارصصافرص.الانصط ظهرص.لضا صالدزتص.اإظزص-1
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بهقهصصصطزااخصامل بفصباألصهاخصباتفتةصث اصوااصبائجالأااصفااقوصالغقطزص بصالضقطزصصص
ص.صصاصعزنصااملهصتوىصال االتةط

ص:ب ذاصاا صللغدزص يواعوصأذ صلل ذقزص يواعقوص،صأاقهصا قاصيوقه صا قا ص اهفيقةصصصصصصص
أو صااإحصطبقاف صصص؛يوهمصعلىصالفوزةص بصالضطزصألإوصيضج  صاوهةص  صالفلوصبالهصو=

الفلوصبالهصوصسصالغدزصاـلتل صثوهمصعلىصطقه صالجفدقتالخصبطق بفهاص،صبعلقىصصصصص
بالغطزصبالضطزصق فا صاالواأتقةصبإاايقةصالبتقحص،ص طقاص يوقادصصصصصصص.الغطزصدمصعلىصالضطز

ال ذزصأتوهمصعلىصألوصببصوصطنصمنطصكجلكصي غئوصالبد صال الل صاملجدلمصااطجق افصص
ال فطصبالطغطصال قاااصطقنصجهسقاخصالجشزاقةصبالوقزاءةصباؿزاقةصال االتقةصللاشقةصصصصصصصصص

ص.(2)+الغدزية

غمصالدبقاراخصعطق ازصصصباعيوادصحيق زصااعأقافةصطقنصسقزظصاأللفقااصبث قاصصصصصص=
الجهاأقمصاللققهث صاقوصف هعققةصطقنصاؿزاققاخصبالضق  اخصلج فيققةصباتفقةصمسدتققةصصصصصص

ص.(3)+بالج دريصسصاملضج ا

أاللغةصهلاصذلقكصالطقاااصاملهصقتو صيقاصثغقج وصعلتقوصال ل قةصطقنصطزاقاخصصصصصصصصصص
بص  اخصبطزبنصط صبطزبنصالصج ص،صأ وصذلقكصيقايفصسصالق فطص دقزاصطج قهدصصصصصص

يغدزصا  ص علقااوصثضقايغصطقاصالق غمصالقذ صثقذريمصال ل قةصصصصصصصصاألبضادصجيدوصاعإضا ص
أقذذاصثجاادقحصصصص.ظاإةصطاصثهط صاقوص  صالق فطصطقنصاملدقاإ صباألأ قارصبالقذازياخصصصصصص

ال ل اخصبهق صعلقىصطالجاقاصثلقكصعضقااصبلقوصكارساقاص،ص بصثجاادقحصاف اطقةصصصصصصصصصص
 صدقمصالصثلبقرص صصص. لفااااصبقهثااصبسشالجااص،صأذإااصث ه صصقهرةصثلقظبااصطهصقتواهاصصص

ثلظبااصطهاقكصإفضتةصطج دزةصاااصط فدلةصهلاصطقنصرضقاءصباط ئ قا صبهق بءص ذاصاقا صصصصصص
اعيوادصعذااصبهافئاصإاع اصبق صيق د طصاألدقزصأت قه صالفقشدصباالضقطزاتص ذاصاقا صصصصصصص

ص.(4)اعيوادصغلتظاصصااباصيوذنصااللهاعمصبالزعهف

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
صصص.اقريبخصص.ط.صفارصالدلقمصلل اليقوصصص.ف.صا قا ص اقهصفيقةصصصص.سصالب تةصاعيواعتةصللغقدزصالدزاق صصص-2

ص.442
ص.ط غهراخصاؼقافصال جقاتصالدقزتصصصص.ف.صعب صالوافرصأت بحص.االػامصال فض صسصإو صالغدزصالدزا ص-3

ص.252صصص.مص2994ص.فطغم
ف.صصقالحصالق ينصق ق صعبق صصصصصص.فراصاخصإو يةصب فاتقةصطقه ص عشقاسصالوقز  صصصصص.ال و صاألفا ص.اإظزص-4

= 
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هقذمصصبملاصساءصالوز  صال زيمصسارياصعلىص صلهتصالدزاتةصسصالج لتكصبااإقحصص
اللغقةصطهصققتوتةصثوقهمصعلققىصاعيوقادصأوقق صجتقشص صققلهتصالوقز  صااعيوققادصاملدشققشصصصصصص

ص.باؾزظصاملذريصلالإجبام

ا اص  صال ضمصالوز إ صمجاصاوصطشاياصالغدزصبال ذزصمجتداصأو ص عفىصالجدقبريصص
طنصقتهفصالواأتةصاملهط ةصبالجفدتالخصالجاطةصأ قا صاقذلكصطزيقةصالجدقبريصال اطلقةصعقنصصصصصصص

الداطقةص،صب اقذصسصالهققحصذاثقوصطقنصالقائرصالغقدزصاملهصقتوىصصصصصصصصصمجتاص غزاضقوصص
ال االتةص،صبالفهاصوصاملجواراةصسصالهس صالق صثغقعصعقنصالجفاعتقوص،صبصالجوفتقةصالق صصصصصصص

ص.(5)ثغعصعنصالوهاس

بياص  صاعيوادصيغ وصع لقزاصطقنصع اصقزصال اللقةصبلقتطصقضق اصهاطغقتاصصصصصصصص
 ايةصاالغةصباا صهقذاصاعيوقادصاملج تقشصصصصي ث صسصال ضمصالجدبري صأو صاعج ىصاوصالوز  صع

ههص ب صطاصاازصألهوصط ةصطنصاالغجوصب عشاسمصطجقىص  ص عق اءصالق عهةصبهقمص هقوصصصصصص
طتقرصققا صقائقوصصصص،صبالفطوصطقاصعقا خصاقوصاألعق اءصصصصصص.اللضنصبالفلاطةصعا باصاذلك

 إقوصصقظزصصصص:باهللص إوصلوصؿالبةصب  صعلتوصلطالبةصبع  طاصاصج  زصقهطوصهذاصققا صص:ط ام
ص.صص(6)إ دزمصعلىصغريم

صقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
= 

ص271صصص.4ضص.م4002ص.الواهزةص.فارصال جاتصاؿ ير.صطص.الجهات
ص.87صصص.طلزص.فارصاملدارنص.طص.صت صقطةص.الجلهيزصالفعصسصالوز  ص.اإظزص-5
هذاصالوه صيدشىصللهلت صانصاملغريةصع  طاصعربصعنصاألدزصالغزيةصباملج تشصللوقز  صأوقا ص:صباهللصصصص-6

ص.  صلوصؿالبةصب  صعلتوصلطالبةصب  ص عالمصملذ زصب  ص صفلوصملغ قصب إوصلتدلهصبطاصيدلقىصعتقوصص
بط  صص.بع  طاصالطوصقهطوصعلىصذلكصقا صهلمصذربإ ص أ زصدمصقا ص:صهذاصصظزصإ دزمصعلىصغريم

  ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ      پٻ  پ        پ        ٻٱ     ٻ    ٻ       ع وصالوز  صذلكصسصقهلوصثدا صسصصهرةصاملق دزص:صص

صع45-28ص:املقققق دزػصڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ         ٹٿ  ٹ      ٹ         ٿٺ  ٿ  ٿ         ٺٺ  ٺ     
بسصصتاقصذازصاؾاذاتةصالدشتبةصللوقز  صيقزبىص  صدالدقةصطقنصالغقاءصققزيطصبهقمصالهلتق صاقنصصصصصصصصصص

صاملغريةصباألا طصانصقتطصب اهصساوصانصهغامصاسج دهاصلتلةصيض ده صالوز  صطنصرصه صاهللص
بههصيلل صاوصسصاتجوص  ص  ص صبظهاص،صأل اصاإلزأهاصمجدقجامصالطزيقمصأجالبطقهاصعلقىصذلقكصصصصصص

ر امصصفااؤامصثفدله صذلكصأدلهمصباصج دهاص  صطاصيوهلوصباصج اهلمصب ط هاصاوص،صصبقالهاص إوص ذا
أل اصاا صسصاللتلةصالذاإتةصعافباصب اذصاوصط امصطهضدوص،صأل اصاصبظهاصمجدجامصالطزيمصأاعقج صص

طلقطفىصصص. عشقاسصالوقز  صبالبالغقةصال بهيقةصصصصص.اإظقزصص.إ ريهمصبثداه باصبؼقالفهاص  صالصيدقهفباصص
ص.422.صصص.2972ص.الطبدةصالذاإتةص.لب ا ص.اريبخص.فارصال جاتصالدزا ص.طص.صافقصالزاأد 
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بهلذاصملصيضجطاصالدزتص افاءصطاص طضهاصاوصع  صمسقاعامصللوقز  صبطقاصاقا صصصصص
ص.ألب صطاصطزقص مساعامصطنص يواعوصامل دزصالذ صملصجي باصلوصثدلتالصصقهىصالقذهه صص

أل قاصققز صعلقتامصالوقز  صصصصص=ص:يوه صالزاأد صسصاجااوص عشاسصالوز  صبالبالغقةصال بهيقةصص
ال اثو،صبال اثقوصسصمجلقو،ص ؿاإقاصلغهيقةصرائدقة،صا إاقاصالئجالأاقاصصصصصصصصصر باصطزبأوصس

قطدةصباط ة،صبملصيُفقجهامصهقذاصاملد قى،صب إقوصالصقبقوصهلقمصاقو،صباقا صذلقكص اقوصسصصصصصصصصصصص
عششهم،صطجىص  صطنصعارضوصط امصا ضتل ةصس غصسصازاأاثوص  صطقاصطضقبوصإظ قاصصصص

بقاصق ااصبفققائمصصصصطهصتوتاصبطهىصطاصبراءصذلكصطنصالجلقزنصسصاللغقةصب صقالتبااصصص
الااتةصالبتاإ ،صا إوصأطنص  ص  صالل طةصاألب صلل فطصالدزاتةص منقاصهق صسص بسا صصص

ص.صص(7)+ال ل اخ،صب سزاظصاؿزبنصفب صطاصع اها

ا قاص  صصص.  صاعيوادصبالجالؤمصطاصاملهضهدصطل غصمجال صسصالجدقبريصالوز إق صص
،صأظزبأقوصطجااتقةصسصصصإظمصالوز  صبإغ وصي بدرصطنصاؿزبنصبال ل اخصباألصقلهتص

بطقنصدقمصيجظق فصاألفاءصالجدقبري صعقربصصصصصصص؛ع افمصاالإضشامصبالجالؤمصال اخصذاخص يواد
أاعيوادصاهلاف ،صلوصطهضدوصاملالئمصلو،صباعيوادصاهلافرصاللقااةصلقوصصصص؛الضتاقصالوز إ 

طهضدوصاملالئمصلوص،صباعيوادصالضاانصالزقتمصلقوصطهضقدوص يط.قا.صبيجبق ىصالقجالؤمصسصصصصصص
ةصثجطقاأزص لفاااققاصسصإغقمصهقاف ص  صااإققحصاآليقةصسصثبغقري،ص بصفاعتققةص  صصصصصص  صاآليقص

الج طوصبالقجف ريص  صااإقحصسصعظقة،صبثقجالءمصإغ اثاقاصقهيقةكص ذاصااإقحصسص إقذارص بصصصصصصصصص
بيج اصمصاعيوادصطجالئ .اصطقاصاملهضقهدصطقنصطتقرصالوقهةصباؾقزظصصصصصصصص.بصكصعذات

ااااتباقا،صباـقهابصاغق ةصصصصاللهث صامل ب صامل بذمصطنصاأللفااصعزبأاقا،صباؾ قوصصص
ص.(8)سزصااصبقزدصاألمسادصااا

  جوووصي إ يغدز  ازى    صهرة طن سصثالبثو ي جوو ع  طا الوز   بقار 

طتقرصصص.الهاطق ةص الضقهرةص د ايقاص س هذاصاالإجوا  حي ز طا باذريا  از،    سه طن
 الوقز  ص س اللهث  لإليواد اا صحيلوصثغريصسصاعيوادصبإغ ةصاـطاتصمماصيغ 

الوقز  صص  عشقاسص طظقاهزص طقنص طظاز أاه بػلتجو،صاملد ى اتا  س أداالك  دزاك ال زيم
 اقبرية،ص ع ايقةص الوقز  ص اقوصصعع الذ  اعيواد ذلك،صب يواعاا  لفااو ظزظ املج ذو

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ص.422ص.صص.إفطصاملزساص-7
ص488،صص477.صصص.الواهزةص.ق  ص اهصسهزةص.املدششةصال ربىص.اإظزص-8
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 .ااا ساء ال  باألغزاض املفاهتم ثوبوصس ال فط  طالة س  دز طن لو بملا

   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٺٺ    ٺ  

چچ  ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ    ڄڦ  ڦ  

ک  ک  کک    ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ    ڍڇ   ڇ  ڍ  

ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ     ڳگ  گ  گ  گ  

﮳     ﮲ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ   ھ   ھ      ھ    ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ڻ

ۉ    ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ    ۇ﮴  ڭ  ۇ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ        وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ېې  ې    ې   

ٱ     يئی  جئ  حئ  مئ  ىئ    یىئ  ىئ   ی  ی    ىئېئ  ېئ   ېئ  

ڀ  ڀ  ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٿ  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ 

ص.ع89-77ص:ػطزيمصڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ

ثب  صاآلياخصا غ ةصاصجفااطتةصصاع ةصؼ وصطدااصعظ اخصفاللتقةصا قاصإلظق صصصص
باهضهحصبسهفص يوادصااصصط ضشمصاإضشاطاصعشتبقاصطقاصصقتاقصاآليقاخصبالجق رضصصصصصص

هقهصعق  صالضقهرصصصصصالذ صصارخصاوصالضهرةصال صجظهرخصطقه صقطقتةصالجهطتق صا قاصصصص
طترصااج  خصالضهرةصاولةصسازياصبحي صأولقةصطقزيمصبطهلق صعتضقىصصصصصص؛امل تةصغالبا

أطزنصطنصقلةص ازاهتمصطاص اتوصيدوهتصدمصادق صذلقكص عقاراخص  صادقضصاألإبتقاءصصصصصص
ص.علتامصالضالمصدمصث ث صادضصطغاه صالوتاطةصبادقضصاؾق  صطقاصامل  قزينصللبدقرصصصصص

تةصبالبدرصبإف صالهل صبالغقزيكصاطزيوقةصصصاوصذلكصسصصتاقصيضجا نص دباخصالهط اإ
ص.يجبوصاااصط اصصاملاج ينصبط اصصالطالوصامل ذاو

  صالوار صل رصاآلياخصيجظومصل يوصثهاس صبث اطقوصاقوصاملطق ه صبالغق وصصصصص
اـارس صبيظازصلوصباهضقهحصثلقكصاللق دةصاـفتقةصاضقبةصالجظقاأزصاقوصالد اصقزصصصصصصصصص

هخصبال اللققةصبالااتققةصال ظققه صصاعيواعتققةصسصالب ققاءصاللغققه صاملج ققه صطققنصاللققص
بهذاصالجظاأزصإجصصع وصاهاهزص يواعتةص دزخصاغ وصااهزصسصالب تةصال لتقةصصص؛باللزس

لآلياخصيغ وصاعيوادصع لزاصطنصع اصزصال اللةصأتااص،صبلتطصقض اصهاطغقتاصيق ث صصص



 دراسة يف اجلزء األخري من سورة مريم: مجاليات البنية اإليقاعية يف القرآن الكريم

 األمسريةجملة اجلامعة 
871 

هق صصص-بسصمجتاص  صالوز  صبصهرم-أالب تةصاعيواعتةصه اصص؛سص طارصال ضمصالجدبري 
بلذاصأ ظنصمطصاهسهفصث اغمصابتئصسصاآليقاخصصص؛الصي فلوصعنصالب تةصاللغهيةصسشء

طج لكصطنصاإضشامصاألصهاخصاللغزىصبال ربىصال صثج لكصط ااصبطقنصفالالخصهقذمصصص
ص.األصهاخصعلىصطاصؼ لوصطنصفالالخصطجضوةصطداا

أشقاءصصص؛ث ث صهذمصاآلياخصسصصتاقصاصج  ارص قها صال اأزينصال صيجبشظه صااا
بسصصبةصإقشب صهقذمصاآليقاخصيقزب صاعطقامصطضقلمصعقنصصصصصصصص.صز  صطجدشباصطنصقههلمالو

ص:اا صل صعلىصالداصصانصبائوصفينصأ ثتجوص ثواضقامص،صأوقا صلق صصصص:اباتصانصاألرزصقا 
 إ صلنص افزصيظ  صطجىصجقهخصدقمصصصص:لنص قطتكصطجىصث فزصيظ  صقا صأولحصلو

اصرسدقحص  صطقا صصصقا صب إ صملبدهزصطنصادق صاملقهخص،صأضقهنص قطقتكص ذصصصصص.ثبدر
ص.(9)أ شلحصهذمصاآليةص:اذاصقا صاألع ػصقا ص:قا صباتاص.ببل 

أ غ ةصالجوزياصاافيةصسص صلهتصاآلياخصطجىص إ اصمطصا  صسقهاصطقنصالد قكصصصص
بالغ ةصخيتمصعلتااصبن   اصطنصاقال صاصقجوزاءصاملوهطقاخصاعيواعتقةصالهققهنصع ق صصصصصصص

ص.دالدةصطضجهياخصطنصهذمصاملوهطاخ
صطضجهىصال ل اخصبطزبأااصبطزااثاا.صص .1
صصص.طضجهىصالفهاصوصب يواعاا .2
ص.طضجهىصالج ادوصاللهث  .3

 مستوى الكلمات واحلروف واحلركات :أوال

بل ب  صااؿزاقاخصب ب صطقاصن قنصطالطظجقوصه قاصهقهصطزاقةصالفقجغصطتقرصصصصصصصصصص
بق صطذلقحصهقذمصاؿزاقاخصع ق صالج طقوصطزاقةصصصصصصصص.برفخصطائجوصبدالداصبصبدوصطزة

أوق صلل طقاتصالجوزيدق صهلق الءصاملغقزاوص،صبا إقوصطهسقةصهقافرةصالصصصصصصصصصاالإضتاتصاأل
أ فقةصالفجظقةصصقاع خصعلقىصصصصصص؛يهقفااص الصصهخصاالرثطامصيلق زةصالفاصقلةصال التقةصصص

االإجوا صالضزياصاوصال با صمماص ثقاحصلل دقاإ صطالقةصطقنصاالصاصقا صسصاـطقاتصصصصصصص
ص.اهلشهط 

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ص.248ص.صص.9اؾشءصص.طلزص.فارصالبتا صالدزا ص.طص.اغزحصال هب ص.صظتغصطضلمص.اإظزص-9
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ألب صطوتوقةصهقذاصصصألفرا قاصللههلقةصاصصصٱبلهصإظزإاصطذالصسصالجدقبريصاققصص
طتقرصصص؛الجهصتكصبطقاصي جشقوصالجهاتقكصالق الل صعط اإقاخصاللغقةصسصهقذاصالضقتاقصصصصصصصص

ساءخصاللفظةصغ طصأجظاخصبص ه صباط ص،صا قاصإق ريفصطزاقةصاالإجوقا صهقذمصسصصصصصص
بهقذاصطقاصققزرمصالوزطقاسعصبهقهصيجظق زصعقنص بسا صصصصصصصصص.ثهال ص رااصطزااخصاقالفجغص

ط ااصسد ص،صبط اقاصلقوصبط اقاصعق ي صصصصصب بسا صالغدزصط ااصصبطصب=ص:الغدزصطترصقا 
باققوصالغقق ةصباللققوصبهقق ص طضقق ااص،صصصبط اققاصطجهصققطاخصاققوصالضققباطةصباؾدققهفةص

بالضبطاخصه صال صثجها صأتااصدالدقةصطجظزاقاخصباؾدق ةصهق صالق صثجقها صأتاقاصصصصصصصص
بسصهذاصقزاءةصباعتةصبثفاقمصلق برصصصص(10)+ رادةصصهاانصاوصسشءينص بصدالدةصطنصسشء

ص.طزااخصاؿزبنصعنطاصيدزنصااملهصتوىصال االتةصال امجةص

بمماصيشي صطنصط ةصاعيوقادصاهلقافرصعلقىصإفقهظصالضقاطدوصطقاصإلظظقوصطقنصصصصصصصصص
طدظ ااصثغق ي صاقالفجغص،صلجلجوتقاصطدقاصصقزعةصصصصصصصطزاةصالجغ ي صسصدالزصب رادوصطزة

ص.سصصتاغةصاملهقكاالإجوا صببط ةصالجغ ي صبث فيا صفبره اص

بلهصث طل اصهذمصاؿزااخصاملغق فةصسصإضقوااصالااقتسصأضقتجبوصل قاصظقالءصصصصصصص
اتكصاا صهذاصالجغ ي صعاطالصطضاع اصسصصقبكصالب تقةصاعيواعتقةصاغق وصيق عمصإقربةصصصصصصص

طترصث جض صال ل اخصباملوقاطاصاملغق فةصطاادقاصا تقاصيج ذقوصسصسيقافةصصصصصصصص؛الجوزيا
 ذصثجظقه صصص؛اخصاملضقج  طةصسصا تجاقاصال ضقوتةصصصطشمصالدجافصاهلشهط صؾقتػصالدبقارصص

ص.صصالغ اخص  صجهساخصر صتةصثشي صطنصأاعلتةصال رصسصؼوتمصغايجوصالج دريية

صقهلوص صإوز  صالجغ ي صسصاؿزنصع  طا صعلىصطوتوة صإوكص اذز ص   بن   ا
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  :صثدا 

ڑ  ک  ک  ک   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ 

أتجلهرصاـتا صذلكصاؾضمصاملّذاقوصيزأدوصالزاأده صسصسا صص.ع39ص:ػالجهاةصک
ص ي يامصسصدوو صاؾزظص.أتضوطصطن صاا صهذا صملا ص)ثذاقلجم( صالجدبريصاق صاا  ص.بله
صثدا : صلف صص.ع72ص:ػال ضاءصڻ  ڻ  ڻ  ۀصباذلكصسصقهلو صس إلظ 

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
الطبدقةصصص.اقريبخصص.فارصالغقزتصاعصقالط صصص.طص.ؿاسمصالوزطقاسعصص.األفااءط ااضصالبلغاءصبصزاضصص-10

ص.410صصص.م2981ص.الذالذة
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ۀص(11)سزصاصااصاصطجىص  صاللضا صي افصيجدذزصطجىصيلوصابطءص  صإاايجااص.
بعلىصاوصأذ صطاصن نص  صإضشلوصه اص  صطاصااجضبوصالااتةصالوز إ صسصاآلياخص
طهضهدصال رظصاا صطجضابقاصطاصاملد ىصال ل ص،صباا صذلكصسصالهقحصذاثوصإاػاص

صه ا صالوز   صفبر صباإلة ص، صال ل اخصامل جارة صااصتة صاالاجتارصصعن صقهر على
صالب ائو صاو صاملفاضلة صس صالب ائوصص؛الز ص  صطن صالوز   صيج ري صاحملهر صهذا أو 

صطاصاملد ى صاللغهيةصطاصحيومصثضابقا صالب ائوص؛ صثدبرييةصعترص=أج جضةصهذم قهة
ث ف صاااصأطالصعنصطداإتااصالدولتةصاوصطاصؼ وصسص طغائااصطنصصهرصطذازةص

ص.(12)+طه صذلكصاملد ىصالدول بطغاعزصااط ةصلفحصإفضااصلفاص

به ايفصطائفةصطنصاأللفااصال صاصجد لااصالوز  صبساءخصطج اصقبةصسصصقهرثااصصص
طققاص صقق ائااصسصالقق فطص بصالضقق اص،صبااإققحصال اللققةصطج اغ ققةصطققاصاللققتاغةصأ ققنص

باللقااةصلفظقةصث قافصصصصص.األبصانصال صاعجوااصالوز  صلتهمصالوتاطةصاللقااةصبالطاطقةصص=
دولااصبع كصسزصقااصبعقوااصللقاهاءصعقواصطجقىصيلقوص  صصصصصصصصؽزقصص اخصاألذ صس

ص.(13)+األذ صصاااصطلظا

أذ صاذرياصطنصهقذمصاللغقةصبس ثقوصططقاهتاصصصصص=ص:بسصهذاصالل فصيوه صاانصسع
 الصثزاهمصقالهاصقطمصسصالتقااطصصص؛ا سزاظصطزبأوص صهاخصاألأدا صال صعربصاااصع اا

لوهةصالوقانصبضقدكصاـقاءص،صأشدلقهاصاللقهخصاألققهىصصصصصصصص؛،صباطمصسصالّزطةصذلك
ص.(14)+للفدوصاألقهىص،صباللهخصاألضدكصللفدوصاألضدك

بع  طاصإد  ص  صثطبتمصذلكصعلىصهذمصاآلياخصأذإ قاصصق ظفزصيضقاطةصباأتقةصصصصص
لق ص  صالفدقوصصصصۋ   ۅ  ۅص:علىصصدت صاأللفااصبالاااتةصأف صقهلقوصثدقا صص

هق صاؾبقا صبهق طااصبطقاصيلقاطبااصطقنصصصصصصص(صسصهقذاصاملهضقاصيقهط صا تفتقةصصصصص)از
بهذمصالوهةصسصالجدقبريصسقاءخصصصص. صهاخصصوهطصالل هرصبثالط ااصبصزعةصارثطاطاا

)يجفطقز (صب)ث غقم(صصصص:طنصالجدبريصاقص)از(صب)ه ا(صبهذاصعت وصطاصإل ضقوصسصالفدلقوصص

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ص78ص.صص.الجلهيزصالفعصسصالوز  ص.ث ظزص-11
ص.71ص.ص.صالواهزةص.ف.صلتةصسا صلتةصف هفص.ثزمجةص.ثغارلنتص.أ ه صاألفتص-12
ص79.صص.صالجلهيزصالفعصسصالوز  ص-13
ص.15ص.صص.2ضص.صخ.صفص.الواهزةص.ق  صعل صال شارص.خص.الانصسعص.اـلائرص-14
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ث س(صههصص ىصططاامصللهخصاألسيشصالقذ صإغق صع قوصبهقهصصصصص)اذلكصإلظ ص  صالفدوص
ص.هل شةصاالإفشار صبصهخصالشا صاللفري صافرصعنصصهخصا

صأذ صاألطزصذاثوص ص، صطاصحي دوصسزظصال ل اخصطنصاال صثزااتباا صث طل ا ب ذا
ے  ے  اؽذصالزمحنصبل اصسصاآليةصص:أد  طاصقا صاملغزاه ص؛صتج زرصطد ا

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ     ۇ﮳  ﮴   ڭ  ۇ    ﮲ۓ  ۓ  

الدباراخصاال صاملغا صسصرصمصطترصيغاريفصسزظصاأللفااصب يوادصصۅ  ۅ
صباالإجفاض صبالغرية صالغطة صبثزثدػصص؛سه صث جفض صبسهارطو صال ه  أط ري

صالدلتة صالذاخ صاو اصة صباملضاظ ص، صال ااتة صالوهلة صثلك صمساد صطن أاذمصص؛بثزسك
باأللفااصص.االإجفاضةصال هإتةصلل ل ةصال ااتةصيغايفصأتااصالض اباخصباألرضصباؾبا 

ص.(15)لشلشلةصباالرػاناذيواعااصثزصمصطزاةصا

 مستوى الفواصل وإيقاعها  :ثانيا

يجظومصلإليوادصجاطوصبيلوص  صط جاىصطبجغقامصع ق طاصث جاق صالب تقةصافاصقلةصصصصصص
طترصاعقج لحصاآليقاخصعلقىصيقاإ صعغقزةصأاصقلةصفالتقةصصصصصصصصص؛ال ا صذاخصاؾزظصاؿاف

لةصبا ظزةصأاطلقةصسصهقذمصالفاصقصصصص. ضاأةص  صأاصلةصالشا صال صبرفخصدالزصطزاخ
ل ص  صالجظه صال هع صالقذ صطلقوصااقاصاقا صلقوص دقزصسصالج قاغمصطقاصالج قهدصسصصصصصصصصصص

طهققكصاملغقزاوص إاقمصاؽقذباصالغقزااءصصصصصصصأ اصاا صطنصثهصقتكصص؛املهقكصاـطاا 
بعربخصاآليةصااملل رصلجلهيزصاعجوافصاملغقزاوصسصص،صألسوص  صي هإهاصهلمصطدشينص

إظامصالفاصلةصال التةص  صالدهفصاد صطقزنصالقزفدصصصصردمصطاصيلبص. هلجامص إامصإفطصالدش
)اال(صالذ صيضامصههصاآلازصا برمصاذيواعوصبيد ىصال ف صبالشسقزصالقذ صحي لقوصسصصصص
قهةصالب تةصبطجاإجااصب ط اإاثااصعلىص يلا صرصالةصالغشةصباالصج  ارصهلقذمصاؾزنقةصصص

زةص اقزىصطقاصصصدمصيدقهفصالضقتاقصطقصصصص.سصطمصاملدبهفصبطاصػزمصعلىصال فطصاعإضاإتة
طزنصالشا صع  طاصيلهرصالجدبريصالوز إ صطوتوةصه الءصع  طاصي ث صاؾقهاتصلضق ا صصص

أظقاهلمصصص؛اضبةصجاف صهق الءصاملغقزاوصسصضقالهلمصصصصجيتػصسصإفطصالزصه ص

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ص.الطبدقةصاـاطضقةصبالذالدقه صصصص.الوقاهزةصص.فارصالغقزبقصص.طص.لضقت صقطقةصصص.سصاال صالوز  ص.اإظزص-15

ص4242،صص4240ص.صص.2ضصص.م4005
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طتقرصعقبوصصصص؛لتطصطا صالدشةصا اصثهه هاص،صب مناصههصطا صاهلشصباالصجفشاسصالبقاطعص
بث اق صالفدقوصاامللق رصثزعقتظاصصصصص،صغلتقا صصاضطزاتصاعجوقافهمصبث قاقضص ققهاهلمصاالصصص

بأوقاصلطبتدقةصصصص(عقشاص،ص ساص)باذلكصساءصالج قاغمصاعيوقاع صلفاصقلةصالقشا صصصصصص؛لالصجدارة
أظقاهلمصلقتطصعقا صعقشص،صب منقاصهقهصطقا صالذلقةصصصصصصصصصص؛املغا صالقذ صثلقهرمصاآليقاخصصص

أل صالغقتاطوصالق ص رصقلحصعلقتامصصقزأجامصعقنصالقهط صب بقدقجامصسصصصصصصصصصص؛باملااإة
صصص.طبائلاا

 ظققاب ص  صإضققج  وصصققزصاعيوققادصاغقق وص ع ققمصسصقهلققوصثدققا صهلقق الءصصصبل
أاسج ادصاهل شةصطاصال ا صبطاصثزثةصع وصطنصدوقوصصص﮳  ﮴   ڭ  ۇص:املغزاو

سصال طمصاا صلوصالهقاصاؿافصعلىصالض اصبسافصطنصهذمصاؿ ةصاصجباقصاللفظةصعقزنصص
) ّفا(صأضق الط صصص: قا(صاق  صص)عظتص:بلهصق رإاصطذالصال ةصطذوص.)لو (ص:ال ا صاملولولةصس

اهضهحصأهاخصاألدزصالوه صللفظةصياصهلاصطقنصسقزظصإغ ق صط ضقشمصطقاصاملهققكصصصصصصص
بق صيظنصالبدضص  صاألأطلتةصل ل ةص) ّفا(صااإقحصحملقضصطزاعقاةصصصصص.الجدبري صلآلياخ

الفطتلةصالضشدتةصأتشدوصاملد ىصاذلكصثااداصللفاصلةصاافطاصهلقاص،صل قنصهقذاصالظقنصصصصص
ي ةصاـاصتةصاعيواعتقةص،صبيجظقه صسصاؿ قمص  صالد قطصصصصصصزعا صطاصيشب صع  صطدا

طنصذلكصع  طاصيظازصل يوص  صالفاصلةصاقا صهلقاصاألدقزصالفاعقوصسصصقتاقااصالجدقبري صصصصصصص
بلدوصهقذاصاألطقزصصصص.افطوصامل ظ صالج غت  صؿزنصال ا صامل فجظةصعلىصاأللكصاد ها

علقىصهقذمصصصههصالذ صطذاصابدضصالدل قاءصاألبائقوص  صيزأطقهاص طقالقصاصقمصالضقشاصصصصصصص
بااينصصق هنصال ذقزصباطقزفخصسصمجتقاص يقوصثفزيوقاصصصصصصصصالظاهزةصال صاطجاسصاااصالوز  

ط امصات ااصباوصصشاصال اا صالذ صثضقجشلةصأتقوصالضقشدةصفب صال ظقزص  صثهاؤطاقاصصصصصص
ص.الفاصلةص:طاصاملد ىصالااتسص،صب صزباصعلىص طالقصطلطلغ

الق ا صالقذ صبرفصصصبطنصسابيةص ازىصن   اص  صإلظ صعالققةصالفاصقلةصعقزنصصصص
ص ط ىصبدالدوصطقزةص،صبع ق طاصإطقتكص لتقوصطقزنصالقذا صالقذ صبرفصيقاإ صطقزاخصصصصصصصصص
لتلبغصالد فصثضقداصبدالدقوصبيضقامصهقذا صاؿزأقا صاغق وصاقارسصسصإضقتصصالب تقةصصصصصصصصصص
الااتبتةصلآلياخصالهثااصالوه صاهلافرصالذ صيقايفص دقزمصسصال فقهظصالصقج الجااص  صصصصص

بهذمصه صالغايةصالق صيضق هصااقاصصصصص.امل ظزأوصع واؿمصبثبلريهاصيلريصالطالوصب
ص.الوز  صطترصجيدوصطنصاعيوادصبالجدبريصالفعصبصتلةصللجبلتغصبالج دري
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بلهص اذإاصسصالج طوصباالصجولاءصللض اخصالف تةصلب تةصاعيوقادص اذقزصلهسق إاصصصص
أ ظنصصظبةصإرصالصث وط صعشائبقوصبالصخيلقمصعلقىصصصصص؛ال ذريصبال ذريص،صبالصعشة

أفق صقهلقوصصصص؛ل  ظزصطذالصاتكصجي اصالوز  صاوصالغ ةصباللوصسص  صباط .صاذزةصالزف
ظالهلقاصالهارأقةصأزمحقةصصصصا(صثطالد اصال ةص)الزمحنصے  ے  ۓ  ۓ ص:ثدا 

اهللصال صصبوحصعذااوصبصدحصاوصع ءصبه صطهسهفةص ي  اصطللحصأتاللدشقةصاتقكصصص
بهذاصالغ  صعت وصجيز صعلقىصطضقجهىصصصص.ثلكصالوهلةصال ااتةصسصطمصطنصهذاصع إوصثوا 

أفق صبطق ةصصصص؛طترصيجظومص عشاسصاعيوادصااؾ اصاوصاللوصبالغ ةص؛ يوادصاألصهاخ
بّفا(صاللقجوصص))بأق ا(صصص:دووصالغ اخصبال االخصباأللفااصاملزع ةصثضجهقف اصالفاصقلةصسص

ااصسص)ض ا(صبص) ّفا(صبطاصأتا اصطقنصصقدهاةصسصصصؽجف صأتا اصإربةصالجوزياصال صإل ض
أالضاهلةصالق صإل ضقااصسصطزاقةصالقهابصباإطالققةصصصصصصص؛االإجوا صطنصاؿزنص  صاؿزن

ثغقدزإاصاضالصقةصقق بمصصصصص(بأق اص)ص:اهلهاءصفااوصالفمصبيضزصاإجواهلاص  صالفقاءصسصال قةصص
 صلل ق ط وصصيقاصصقت هصصص(بفا)ص:املجووصعلىصراامصباأ ينص لتوص،صا اصثهط صل اصال قةص

ص.طنصاملهفةصبالج زيم

بسصصتاقص ازصماب صبصكصطاصإل ضوصطنصعذباةصبمجقا صسص ب صالضقهرةصصص
أق ظنصإالطق صالفقزقصالهاضقغصاقوصهقذمصال غ قةصصصصصصصصص؛لججمصل اصاملوارإةصاوصطوقامصبطوقامصص

املج سشةصبثلكصال غ ةصاهلااطةصسصفعاءصسازياءصعلتقوصالضقالمصبهقهصي قاف صراقوصإق اءصصصصصصص
اوصأاصلةصسصهذاصال عاءصاتاءصطغ فةصبث هينصيجظه صع ق صالهققكصصصصافتاصع  طاصث جا 

-بلّتقاصصص-)عقوّتاصصص: لفاصلت ةص،صا اصإزىصذلكصالج اصةصالب ياصاوصال ق اءصاـفق صباقوصصص
ص.رضّتا(

بااققذاصيظاققزصل ققاصاتققكصااإققحصالفاصققلةصع لققزاص صاصققتاصطققنصع اصققزصاللغققةص
 صإالطق صاتقكصاإجولقحصصصصطترصن قنص صص؛اعيواعتةصباتكصاطجاسصالوز  صعضنصاعيواد

هذمصالفهاصوصعربصطزاطوصالضهرةصبقللااصامل جلفةص،صطنصالزااءصبالد قمصبالزبيقةصصص
لّتا(ص  صالفاصلةصاملغ فةصع  طاصي ه صسقهصالد قكصبالغق ةصصصصص-صفّتاصص-سص)رضّتاص
عقّشا(صصص-هق ّاصصص-ضق ّاصصص-أتلبغصاعيوادصهافراصقهياصلوصرإوصطافص)طق ّاصصص؛كت اصعلتاا
صصص.دصاملهصتو صه اصاج هدصاملهضهدصباملهقكأتج هدصاعيوا

هذمصالفهاصوصال صث جاق صص=بسصهذاصيوزرصالزاأد صسصاجااوص عشاسصالوز  ص  ص
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اااص ياخصالوز  صطاصه ص الصصهرصثاطةصلألادقافصالق صث جاق صااقاصمجقوصاملهصقتوىص،صصصصصصص
به صطجفوةصطاص ياثااصسصقزارصاللهخصاثفاققاصعشتبقاصيالئقمصإقهدصاللقهخصبالهسقوصصصصصصص

ص.(16)+يضاقصعلتوصياصلتطصبراءمصسصالدشةصطذهةصالذ 

 مستوى التماثل الصوتي ثالجًا: 

أ ل ققاصاسفافصهققذاصالج ادققوصاسفافخصص؛بيجلققوصقققهرصاعيوققادصيظققهرصالج ادققو
ص(17)الطبتدةصاعيواعتةصال صث ا صعاعزيةصاللتاغة

أ شق مص طتاإقاصسصصصص؛يجشلىصسصع ةصطظقاهزصسصالق رصالوز إق صصصصبهذاصالج ادو
طوققاطاصال ل ققاخصبثغققااوصكققارضصاؿققزبنص بصاؼافهققاص،ص بصسصاؼققافصصػققاإطص

ث قزارصاملج قادالخصصصصطزااخصاؿزبنصبثزثةصذلكصبأواصلب تقةصث اصقوتةصثوقهمصعلقىصصصص
اغ وصحي زصإهعقاصطقنصاعيوقادصالقذ صيدق صع لقزاص صاصقتاصسص ا اعتقةصالاااتقةصصصصصصصصصص

ص.بمجالتاثاا

ضهنصإظفزصاوضطصباأقزصصب ذاصطابل اص  صإزص ص مناطصالج ادوصسصهذمصاآلياخصأ
ط ااصبياصيذبحصقتامصاـطاتصالوز إ صسصساإبوصالفقعصعلقىصثو تقةصالج ادقوصاهصقفااصصصصصص
 لتةصللج دريصثشي صسصثزاتشصالغظ اخصال اللتقة.صأ شق صهقذاصالج ادقوصقائ قاصسصإضقتصصصصصصصص

صصص:الااتةصالجواال ص،صا اصسصقهلوصثدا 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱققققققققققققصص    ڻ  ڻ    ں  ں   ڻص

بن نص  صإزص صذلكصسصالج اازصاللهث صللب قاءصاملوطدق صلل ل قاخصبأقمصصصصص
صصص:هذاصاؾ ب 

صالفاصلةصاعمستةصالفدوصالذاإ صالفدوصاألب صرثبةصاآلية
صبل اصقا صافزصاألب 
صعا اصاؽذص اطلاصالذاإتةصص

صققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ص.421ص.صص. عشاسصالوز  صبالبالغةصال بهيةص-16
فارصصطص.ف.صق ق صعبق صاملطلقةصصصص.الج قهينصالبق يد صصص.ا قاءصاألصقلهتصسصعقدزصاؿ ادقةصصصصص.اإظزص-17

ص.212صصص.م2995ص.الطبدةصالذاإتةص.طلزص.املدارن



 املودي إبراهيم الغويلد. 

   السنة    العدد 
879 

صط اصمن صص  جةصالذالذة
صأزفاصي ثت اصإزدوصالزاادة

صعشاصلت هإهاصاؽذباصاـاطضة
صض اصبي هإه صصت فزب صالضافصة
ص ساصث سهمص رصل اصالضاادة
صع اصصصإد صثدشوصالذاط ة

إالط صطنصاال صهذاصاؾ ب ص  صيحصثغ تالص يواعتاصثزثقةصعقنصإقهدصطقنصصصصص
بأمصطضاأاخصطج اصبةصاوصاوصأدلوصسصاآليةصبطقاصيضقبوا اصصصصالج ادوصسصث زارصالفدو

 بس صهذاصاعيوادصال اال صالذ صسلقةصهلقذمصالاااتقةصصصص بصطاصيلظوا اصبهذاصالج اصمص
صصص.أزافثااصبجتشها

صصص:بق صل صهذاصالج ادوصقائ اصسصقهةصال ل ةصاملغ فةصا اصس

ٱصققققققققققققققققققققققص ڀصصص

صچصققققققققققققققققققققققصڄ ب

ا اصن نص  صإدذزصعلىصهقذاصالج ادقوصبالجشقاإطصعقنصطزيقمصالج قزارصاقذازصصصصصصصص
صصص:الفدوصا اصسصطل ر

ژ  ڑص گ  گ  گص ی  یص

أالصريةص  صاملج طوصسصهذمصال  اذضصالضااوةص،صيل طصهذاصاللقه صطقنصالج ادقوصصصص
بالج زارصسصالوز  صالدظتمصعلىص ادافصث ضةصال ظمص يواعتةصثشيق مصمجقاالكصبطضق اك؛صصصص

علقىصصصذلكص إوصطاصطنص ط صيغكصسص  صاؾ التةصاعيواعتة،صث غ صعنصجادقوصبث قزارصص
 ادافصط اصبةصلضالطةصاؾقزظ،صبصقظةصالق غمصسصا قاءصاللفظقةص بصاؾ لقةص بصال ضقمصصصصصصصص

ص.الفةصعاطة

صمبصلىصاهللصعلىصإبت اصق  صبعلىص لوصبصبوصبصل
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